
Conjunt Carrer Constitució

Mitjans segle XIX. C/Constitució del nº67 al 97
Nivell de protecció: D
Els edificis del conjunt són enderrocables prèvia la real-
ització d’un aixecament planimètric (que inclogui detalls), 
fotogràfic i d’una memòria històrica i constructivo-arqui-
tectònica que completi les dades existents en aquest Pro-
jecte de Revisió del Catàleg.

Antiga Fàbrica Batlló

Autor : Juan Antonio Molinero, enginyer
Nivell de protecció: B
- Qualsevol canvi d’ús ha de permetre el manteniment de 
la tipologia.
- Qualsevol intervenció requerirà la realització d’una 
memòria d’investigació i recerca històrica que justifiqui i 
documenti les parts originals, defineixi les modificacions 
posteriors i la seva integració amb la proposta sol·licitada.
Manteniment de: 
- Nau principal, xemeneia gran, torre del dipòsit d’aigua, 
bloc 7 i el mur de tanca. 
- Masia propera a l’entrada principal de la fàbrica i la masia 
situada a la part posterior de la finca número 79 del carrer 
Constitució.
- Volumetria original, façanes, amb recuperació de les el-
ements decoratius, textures i cromatismes originals. Re-
cuperació i/o conservació dels espais i elements comuns 
d’interès, de les tipologies de les cobertes. Manteniment i/o 
unificació de fusteria i de persianes, amb exclusió de les de 
PVC i d’altres materials plàstics. 
- Voltes, lluminàries, pilars de fosa i instal·lacions subter-
rànies.

El valor històric i arquitectònic del recinte

Un valor característic de les antigues edificacions industrials és la seva funcionalitat, ja que aquestes grans naus tenen grans possibilitats d’usos, ja que quan van ser construides, la seva 
única finalitat fou ser utilitzades per a la producció. 
   
Tot i no ser espais creats per a ser contemplats, la seva història i els seus sistemes constructius sòlids i de gran durabilitat fan que cadascun dels edificis tingui un gran valor. Però el 
conjunt del recinte, com unitat indivisible, encara té molta més importància, ja que és l’únic recinte industrial de Barcelona  -juntament amb Can Ricart al Poblenou- que es manté 
íntegrament, amb tota la seva xarxa de viaris i relacions entre edificis, mostrant tot el seu entramat i explicant l’evolució històrica de la fàbrica. 

És per aquesta raó, a més de qüestions econòmiques i de sostenibilitat, que cal conservar totes les naus i donar-los ús per tal que aquestes no es deteriorin.

*ENDERROC
Ajuntament: bloc1, bloc4b, bloc5, bloc6, bloc11 (a la llar-
ga), bloc12, bloc17
Generalitat: zona de la Magòria

*A CONSERVAR COM A EQUIPAMENTS
Ajuntament: bloc7, bloc9, bloc11g, bloc19
Generalitat: bloc4a, bloc8 (nau central)

*HABITATGES (segons el cambalatge proposat pels 
veïns)
Ajuntament: bloc13 i franja del carrer Constitució (UP4, 
UP5, UP6, UP7, UP8). S’enderroca i es construeix de nou
Generalitat: bloc2
Immobiliària Gaudir : zona Gran Via de Can Batlló i zona 
de Magòria

Mur original. Fotografia de Diana Sánchez Mustieles

Nau central. Bloc 8

Xemeneia en primer pla 
i al fons la Nau Central

Conjunt de Bloc 7 i Torre de l’aigua. Fotografia de Diana 
Sánchez Mustieles

Bloc 1
Any  1980
Plantes  Pb+1
Catalogació No. A enderrocar
Superfície  42x30=1250m2

Bloc 2 
Any  1902
Plantes  Pb+3
Catalogació No.  Es manté
Superfície en planta 11x55=600m2

Bloc 4-5-6
Any  1920
Plantes  Pb+1
Catalogació No. A enderrocar
Superfície en planta 3400m2

Bloc 7
Any  1900
Plantes  Pb+1
Catalogació B
Superfície en planta 32x77=2450m2

Bloc 8
Any  1888
Plantes  Pb+1; Pb+4
Catalogació B
Superfície en planta 54,5x166=9000m2

Bloc 9
Any  1920
Plantes  Pb
Catalogació No. Es manté 
Superfície en planta 60x35=2100m2 

Bloc 11 a-b-c
Any  1902 (ala est) i 1940 (ala oest)
Plantes  Pb+1 (ala est) i Pb (ala oest)
Catalogació No. A enderrocar
Superfície en planta 147x42=6000m2

Bloc 11 d-e-f-g
Any  1902
Plantes  Pb i Pb+1
Catalogació No. En sessió d’ús
Superfície en planta 22x100=2200m2

Bloc 12
Any  1940
Plantes  Pb+1
Catalogació No. A enderrocar
Superfície en planta 3300m2

Bloc 13
Any  1902
Plantes  Pb+1
Catalogació No. A enderrocar
Superfície en planta 85x15=1300m2

Bloc 17
Any  1940
Plantes  Pb
Catalogació No. A enderrocar
Superfície en planta 113x46=5100m2

Bloc 19
Any  1940
Plantes  Pb+1
Catalogació No. A conservar
Superfície en planta 42x19=800m2

02. Propietats actuals i enderrocs previstos

03. Usos previstos dels edificis existents i edifi-
cació nova

01. Patrimoni

propietat Ajuntament (a enderrocar)

propietat Ajuntament

propietat Ajuntament (ja enderrocat)

propietat Generalitat

elements protegits

enderroc >> zona verda

habitatges

equipaments

05. EL RECINTE
RECONEIXEMENT DEL LLOC

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015
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Carrer Mossèn Amadeu Oller


